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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh nariadenia Rady o spoločnom podniku pre druhú iniciatívu pre inovačné lieky 2
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0495),

– so zreteľom na článok 187 a prvý odsek článku 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0259/2013),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2013),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 2013, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 
202010, sa zameriava na dosiahnutie 
väčšieho vplyvu na výskum a inovácie 
spojením finančných prostriedkov 
rámcového programu Horizont 2020 
a súkromného sektora vo
verejno-súkromných partnerstvách
v kľúčových oblastiach, v ktorých môžu 
výskum a inovácie prispieť k dosiahnutiu 
cieľov väčšej konkurencieschopnosti Únie 
a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Účasť 

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. .../201310 (rámcový 
program Horizont 2020) sa zameriava na 
dosiahnutie väčšieho vplyvu na výskum 
a inovácie využitím viacerých nástrojov 
vrátane verejno-súkromných partnerstiev
v kľúčových oblastiach, v ktorých môžu 
výskum a inovácie prispieť k dosiahnutiu 
cieľov väčšej konkurencieschopnosti Únie, 
využiť súkromné nástroje a pomôcť riešiť 
spoločenské výzvy. Do týchto partnerstiev 
by mali vyvážene prispievať všetci 
partneri, mali by zodpovedať za 
dosahovanie svojich cieľov a mali by byť 
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Únie v týchto partnerstvách by mohla mať 
podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES 
podobu finančných príspevkov do 
spoločných podnikov zriadených na 
základe článku 187 zmluvy.

v súlade so strategickými cieľmi 
súvisiacimi s výskumom, vývojom 
a inováciami. Riadenie a fungovanie 
týchto partnerstiev by mali byť otvorené, 
transparentné, účinné a efektívne a mali 
by poskytovať príležitosť zapojiť sa pre 
široké spektrum zainteresovaných strán 
aktívnych v konkrétnych oblastiach týchto 
partnerstiev. Účasť Únie v týchto 
partnerstvách by mohla mať podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES podobu 
finančných príspevkov do spoločných 
podnikov zriadených na základe článku 
187 zmluvy.

__________________ __________________
10 Ú. v. EÚ … [H2020 FP]. 10 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 
a ktorým sa ruší rozhodnutie č. 
1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L …)

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami odsúhlasenými v rámcovom nariadení o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 
č. …/2013 z … 2013, ktorým sa zriaďuje 
špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 (2014 – 2020)11,
by sa mala poskytnúť ďalšia podpora 
spoločným podnikom zriadeným podľa 
rozhodnutia č. 1982/2006/ES za 
podmienok vymedzených v rozhodnutí 
(EÚ) č. […]/2013.

(5) V súlade s rámcovým programom 
Horizont 2020 a rozhodnutím Rady (EÚ) 
č. …/201311 sa môže poskytnúť ďalšia 
podpora spoločným podnikom zriadeným 
podľa podmienok stanovených 
v rámcovom programe Horizont 2020, 
najmä v jeho článku 25, a v plnom súlade 
so všeobecnými zásadami uvedenými 
v rámcovom programe Horizont 2020, 
najmä so zásadami rodovej rovnosti 
a otvoreného prístupu.
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__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ … [H2020 SP]. 11 Rozhodnutie Rady (EÚ) č. …/2013 z … 

2013, ktorým sa zriaďuje špecifický 
program na vykonávanie programu 
Horizont 2020 (2014 – 2020) (Ú. v. EÚ 
L…)

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami odsúhlasenými v rámcovom nariadení o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Výskum súvisiaci s budúcnosťou liekov 
sa bude vykonávať v tých oblastiach, 
v ktorých bude v dôsledku kombinácie 
cieľov konkurencieschopnosti 
v spoločnosti, v oblasti verejného zdravia 
a v biomedicínskom odvetví potrebné 
združovanie zdrojov a posilňovanie 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom, ako aj zapojenie MSP. Rozsah 
pôsobnosti tejto iniciatívy by sa mal 
rozšíriť na všetky oblasti výskumu 
a inovácií v súvislosti s vedami o živej 
prírode. Príslušné oblasti by boli v záujme 
verejného zdravia, ako sa uvádza aj 
v správe Svetovej zdravotníckej 
organizácie o prioritných liekoch pre 
obyvateľov Európy a sveta, ktorej 
aktualizácia práve prebieha a zverejnenie 
jej novej verzie sa očakáva v roku 2013. 
V rámci iniciatívy by sa mala následne 
vyvinúť snaha o zapojenie širšej skupiny 
partnerov vrátane spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou z rôznych sektorov 
(napr. biomedicínske zobrazovanie, 
zdravotnícke informačné technológie, 
diagnostika a/alebo veterinárne odvetvia). 
Širšia účasť by umožnila posunúť vpred 
vývoj nových prístupov a technológií na 

(8) Výskum súvisiaci s budúcnosťou liekov 
sa bude vykonávať v tých oblastiach, 
v ktorých bude v dôsledku kombinácie 
cieľov konkurencieschopnosti 
v spoločnosti, v oblasti verejného zdravia 
a v biomedicínskom odvetví potrebné 
združovanie zdrojov a posilňovanie 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom, ako aj zapojenie MSP. Rozsah 
pôsobnosti tejto iniciatívy by sa mal 
rozšíriť na tie oblasti výskumu a inovácií, 
v ktorých bola preukázaná pridaná 
hodnota tohto nástroja. Príslušné oblasti 
by boli v záujme verejného zdravia, ako sa 
uvádza aj v správe Svetovej zdravotníckej 
organizácie o prioritných liekoch pre 
obyvateľov Európy a sveta, ktorej 
aktualizácia práve prebieha a zverejnenie 
jej novej verzie sa očakáva v roku 2013, 
a v súlade s ďalšími globálnymi 
iniciatívami, ako napríklad Konzultačná 
expertná pracovná skupina WHO pre 
výskum a vývoj: Financovanie 
a koordinácia (CEWG). V rámci iniciatívy 
by sa mala následne vyvinúť snaha 
o zapojenie širšej skupiny partnerov 
vrátane malých a stredných podnikov 
a spoločností so strednou trhovou
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prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb, 
ktoré majú vysoký vplyv na verejné 
zdravie.

kapitalizáciou z rôznych sektorov (napr. 
biomedicínske zobrazovanie, zdravotnícke 
informačné technológie, diagnostika 
a/alebo veterinárne odvetvia) a miera ich 
účasti by mala byť jedným z referenčných 
ukazovateľov, podľa ktorých sa bude 
hodnotiť úspešnosť spoločného podniku 
IIL ex post. Širšia účasť vrátane 
zmysluplného zapojenia výskumných 
organizácií, civilnej spoločnosti 
a nezávislých organizácií pacientov by 
umožnila posunúť vpred vývoj nových 
prístupov a technológií na prevenciu, 
diagnostiku a liečbu chorôb, ktoré majú 
vysoký vplyv na verejné zdravie.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe priebežného hodnotenia bolo navrhnuté rozšírenie účasti zainteresovaných strán 
v IIL. Okrem toho po vydaní správy Konzultačnej expertnej pracovnej skupiny WHO pre 
výskum a vývoj na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) v máji 2013 členské štáty 
WHO prijali uznesenie, ktoré zahŕňa proces rýchlej identifikácie demonštračných projektov 
v oblasti výskumu a vývoja.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Pri pokračovaní tejto iniciatívy by sa 
mali zohľadňovať aj skúsenosti získané 
v rámci činností spoločného podniku IIL 
vrátane výsledkov jeho priebežného 
hodnotenia a odporúčaní 
zainteresovaných strán14, pričom by sa 
iniciatíva mala vykonávať s využitím 
štruktúry a pravidiel, ktoré viac 
zodpovedajú potrebám, aby sa zvýšila jej 
účinnosť a zabezpečilo sa zjednodušenie na 
operačnej úrovni. Na tento účel by sa 
v rámci spoločného podniku pre druhú 
iniciatívu pre inovačné lieky (ďalej len 
„IIL2“) mali prijať rozpočtové pravidlá 
zodpovedajúce špecifickým potrebám, a to 

(9) Pri pokračovaní tejto iniciatívy by sa 
mali zohľadňovať výsledky jej priebežného 
hodnotenia a odporúčania 
zainteresovaných strán, najmä pokiaľ ide 
o obavy vyvolávané zásadami ochrany 
duševného vlastníctva iniciatívy pre 
inovačné lieky, a mali by sa zaistiť 
jasnejšie pravidlá riadenia. Pri 
pokračovaní tejto iniciatívy by sa mali 
zohľadňovať aj skúsenosti získané 
v rámci činností spoločného podniku IIL, 
pričom by sa iniciatíva mala vykonávať 
s využitím štruktúry a pravidiel, ktoré viac 
zodpovedajú potrebám, aby sa zvýšila jej 
účinnosť a zabezpečilo sa zjednodušenie na 
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v súlade s článkom 209 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie15.

operačnej úrovni. Na tento účel by sa 
v rámci spoločného podniku pre druhú 
iniciatívu pre inovačné lieky (ďalej len 
„IIL2“) mali prijať rozpočtové pravidlá 
zodpovedajúce špecifickým potrebám, a to 
v súlade s článkom 209 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/201215. 

__________________ __________________
14 

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm.

14 

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm.

15 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 
všeobecný rozpočet Únie, a zrušení 
nariadenia Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, 
s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Spoločný podnik IIL2 by mal byť výsledkom procesu získavania poznatkov a mal by riešiť 
nedostatky zistené v hodnotení a pri každodenných činnostiach.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Účasť na nepriamych akciách 
financovaných prostredníctvom 
spoločného podniku IIL2 by mala byť 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2013
z … 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá 
účasti a šírenia v programe Horizont 
2020 – rámcový program pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020)16.

(14) Účasť na nepriamych akciách 
financovaných prostredníctvom 
spoločného podniku IIL2 by mala byť 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. …/201316. 
Spoločný podnik IIL2 zaistí, aby účastníci 
chránili, využívali a šírili tieto výsledky 
takým spôsobom, ktorým sa zaistí 
distribúcia a využívanie výskumných 
údajov a finančná dostupnosť koncového 
produktu.
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__________________ __________________
16 Ú. v. EÚ … [H2020 RPV]. 16 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým 
sa stanovujú pravidlá účasti a šírenia 
v rámcovom programe pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 
a ktorým sa ruší rozhodnutie č. 
1906/2006/ES (Ú. v. EÚ L …).

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné využívanie údajov získaných z projektov IIL2 má zásadný význam pre posilnenie 
procesov spolupráce a zhromažďovania vedeckých poznatkov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Bez toho, aby bolo dotknuté 
priebežné hodnotenie uvedené v článku 11 
ods. 1, a v súlade s článkom 32 nariadenia 
o rámcovom programe Horizont 2020 by 
spoločné technologické iniciatívy ako 
osobitný nástroj financovania v rámci 
programu Horizont 2020 mali podliehať 
dôkladnému priebežnému hodnoteniu, 
ktoré by malo osobitne zahŕňať analýzu 
ich otvorenosti, transparentnosti 
a efektívnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 32 rámcového nariadenia o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s článkom 287 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 
môže ustanovujúcim aktom orgánov, 
úradov alebo agentúr zriadených Úniou 
vylúčiť preskúmanie účtov všetkých 
príjmov a výdavkov uvedených orgánov, 
úradov alebo agentúr Dvorom audítorov. 
V súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 majú byť účty 
orgánov, na ktoré sa vzťahuje článok 209 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
preskúmané nezávislým audítorským 
orgánom, ktorý poskytne stanovisko 
okrem iného k vierohodnosti vedenia 
účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií. Vyňatie účtov 
spoločného podniku IIL2 z preskúmania 
Dvorom audítorov je odôvodnené 
úmyslom predísť zdvojeniu preskúmania 
účtov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že účty spoločného podniku IIL by mali podliehať kontrole 
Dvora audítorov, aby mal rozpočtový orgán zaistený priamy prehľad o činnostiach 
spoločných technologických iniciatív.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Spoločný podnik IIL2 by mal 
fungovať transparentne, poskytovať 
príslušným orgánom všetky relevantné 
dostupné informácie a v súlade s týmto 
prístupom aj propagovať svoje činnosti.

Or. en



PE523.015v01-00 12/38 PR\1009315SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Aby bol zaručený na výzvach 
založený prístup, je potrebné 
koordinované strategické plánovanie 
výskumných a inovačných činností 
v rámci konkrétneho cieľa Zdravie, 
demografické zmeny a blahobyt 
v rámcovom programe Horizont 2020. 
Svojím príspevkom k stanoveniu 
výskumných a inovačných priorít by 
vedecká skupina pre zdravotníctvo mala 
prispieť k predchádzaniu rozdrobenia 
a zaistiť, aby rozličné nástroje 
financovania v rámci tejto spoločenskej 
výzvy vrátane IIL2 koordinovaných 
spôsobom prispievali k zlepšovaniu 
celoživotného zdravia a blahobytu 
všetkých.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 12 rámcového nariadenia o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prispievať k cieľom spoločnej 
technologickej iniciatívy pre inovačné 
lieky, najmä:

(b) podporovať ciele spoločnej 
technologickej iniciatívy pre inovačné 
lieky, dané výskumnými a inovačnými 
prioritami uvedenými v rámcovom
programe Horizont 2020, najmä:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zvýšiť mieru úspešnosti pri klinickom 
skúšaní prioritných liekov, ktoré 
identifikovala Svetová zdravotnícka 
organizácia;

i) zvýšiť mieru úspešnosti pri inovatívnom 
klinickom skúšaní prioritných liekov, ktoré 
identifikovala Svetová zdravotnícka 
organizácia s cieľom naplniť liečebné 
potreby a potreby verejného zdravia;

Or. en

Ako v súčasnosti v prípade Alzheimerovej choroby, spoločný podnik IIL by nemal financovať 
všetky klinické skúšania, ale len tie, ktoré obsahujú inovatívne prvky.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) vyvinúť nové druhy liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
Alzheimerova choroba, prípadne 
obmedzené trhové stimuly, napríklad 
antimikrobiálna rezistencia;

iii) vyvinúť nové druhy očkovacích látok, 
diagnostiky, liekov a liečby na choroby, 
v súvislosti s ktorými existuje vysoká 
miera neuspokojených potrieb, napríklad 
Alzheimerova choroba, prípadne 
obmedzené trhové stimuly, napríklad 
choroby súvisiace s chudobou, 
zanedbávané choroby a antimikrobiálna 
rezistencia všeobecne;

Or. en

Odôvodnenie

Liečby sú len zložkou širšej potreby inovácií v zdravotníctve, ktorá zahŕňa aj očkovacie látky, 
diagnostické postupy a lieky.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b – bod vi
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi) zlepšiť súčasný proces vývoja liekov 
poskytovaním podpory pre vývoj 
nástrojov, noriem a prístupov na posúdenie 
účinnosti, bezpečnosti a kvality 
regulovaných zdravotníckych výrobkov.

vi) zlepšiť súčasný proces vývoja liekov 
poskytovaním podpory pre vývoj 
nástrojov, noriem a prístupov na posúdenie 
účinnosti, efektívnosti, bezpečnosti, 
terapeutických výhod a kvality 
regulovaných zdravotníckych výrobkov;

Or. en

Odôvodnenie

Literatúra ukazuje, že je nedostatok nových liekov s pridanou terapeutickou hodnotou.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b – bod via (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

via) uľahčiť posun smerom k otvorenému 
systému inovácií a posilniť procesy 
spolupráce a zhromažďovania vedeckých 
poznatkov prostredníctvom širokej 
distribúcie údajov získaných z projektov 
IIL2.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné využívanie údajov získaných z projektov IIL2 má zásadný význam pre posilnenie 
procesov spolupráce a zhromažďovania vedeckých poznatkov. Distribúcia údajov môže tiež 
zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť výskumu a posilniť jeho spoľahlivosť tým, že iní 
bádatelia budú môcť opakovať či rozširovať analýzy.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) podporovať zapojenie malých 
a stredných podnikov (MSP) do jeho 
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činnosti v súlade s cieľmi rámcového 
programu Horizont 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 18 rámcového nariadenia o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Maximálny príspevok Únie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (EZVO) do 
spoločného podniku IIL2 na pokrytie 
administratívnych a operačných nákladov 
je vo výške 1 725 miliónov EUR, a tvorí 
ho:

Maximálny príspevok Únie vrátane
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu (EZVO) do 
spoločného podniku IIL2 na pokrytie 
administratívnych a operačných nákladov 
je vo výške 1 509 miliónov EUR, a tvorí 
ho:

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje znížiť rozpočet spoločného podniku IIL2 o 12,5 % v dôsledku 
celkového zníženia finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby nedošlo 
k ohrozeniu citlivej rovnováhy financovania spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva na 
jednej strane a financovania spoločných technologických iniciatív na druhej strane.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) maximálne 1 500 miliónov EUR, čo 
zodpovedá príspevku EFPIA alebo jej 
zakladajúcich subjektov alebo ich 
pridružených subjektov;

(a) maximálne 1 312 miliónov EUR navyše 
k príspevku EFPIA alebo jej zakladajúcich 
subjektov alebo ich pridružených 
subjektov;

Or. en



PE523.015v01-00 16/38 PR\1009315SK.doc

SK

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje znížiť rozpočet spoločného podniku IIL2 o 12,5 % v dôsledku 
celkového zníženia finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby nedošlo 
k ohrozeniu citlivej rovnováhy financovania spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva na 
jednej strane a financovania spoločných technologických iniciatív na druhej strane.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) maximálne 225 miliónov EUR, čo 
zodpovedá príspevkom od pridružených 
partnerov ostatných členov alebo ich 
zakladajúcich alebo pridružených 
subjektov.

(b) maximálne 197 miliónov EUR navyše 
k dodatočným príspevkom od 
pridružených partnerov ostatných členov 
alebo ich zakladajúcich alebo pridružených 
subjektov.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje znížiť rozpočet spoločného podniku IIL2 o 12,5 % v dôsledku 
celkového zníženia finančného krytia programu Horizont 2020 vo VFR, aby nedošlo 
k ohrozeniu citlivej rovnováhy financovania spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva na 
jednej strane a financovania spoločných technologických iniciatív na druhej strane.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) špecifické ukazovatele výkonnosti 
týkajúce sa fungovania spoločného 
podniku IIL2;

(c) špecifické ukazovatele výkonnosti 
týkajúce sa fungovania spoločného 
podniku IIL2, uvedené v prílohe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie Podávanie správ a hodnotenie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2017 Komisia 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku IIL2. Závery tohto 
hodnotenia zašle Komisia spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu 
a Rade do 30. júna 2018.

1. Do 31. decembra 2017 Komisia 
uskutoční priebežné hodnotenie 
spoločného podniku IIL2, v ktorom vezme 
do úvahy poradenstvo poskytnuté 
vedeckou skupinou pre zdravotníctvo 
v súlade s článkom 12 ods. 2 rámcového 
programu Horizont 2020. Toto 
hodnotenie okrem iného obsahuje 
podrobné hodnotenie s porovnaním 
priebežných výsledkov IIL2 s konkrétnymi 
ukazovateľmi uvedenými v klauzule 18a 
štatútu, ktorý je uvedený v prílohe 
k tomuto nariadeniu.
Priebežné hodnotenie spoločného podniku 
IIL2 tvorí súčasť priebežného hodnotenia 
rámcového programu Horizont 2020 
a zostavuje sa spolu s ním. Závery tohto 
hodnotenia zašle Komisia spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu 
a Rade do 30. júna 2018.

Or. en

Odôvodnenie

Vedecká skupina pre zdravotníctvo bude zodpovedná za zaistenie koherentnosti všetkých 
priorít vo výzve Zdravotníctvo, preto by sa proces hodnotenia mal konzultovať s ňou. Okrem 
toho tento pozmeňujúci návrh odráža zmeny vykonané v článku 26 nariadenia o programe 
Horizont 2020, v ktorom sa s cieľom posilniť vnútornú súdržnosť spoločné technologické 
iniciatívy jasne uvádzajú ako súčasť programu Horizont 2020 podliehajúca jeho priebežnému 
hodnoteniu.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu 
o pokroku, ktorý dosiahol spoločný 
podnik IIL2. Táto správa obsahuje 
podrobnosti o plnení vrátane počtu 
predložených návrhov, počtu návrhov 
vybraných na financovanie, typu 
účastníkov vrátane MSP a štatistiky za 
jednotlivé krajiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Absolutórium za plnenie rozpočtu 
v súvislosti s príspevkom Únie do 
spoločného podniku IIL2 je súčasťou 
absolutória udeleného Európskym 
parlamentom, na odporúčanie Rady, 
Komisii v súlade s postupom stanoveným 
v článku 319 zmluvy.

1. Absolutórium za plnenie rozpočtu 
v súvislosti s príspevkom Únie do 
spoločného podniku IIL2 je v súlade 
s postupom absolutória orgánov 
Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje článok 
209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012.

Or. en

Odôvodnenie

V článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa nespomína postup absolutória; 
spravodajkyňa sa preto domnieva, že absolutórium za spoločné technologické iniciatívy by sa 
mali prispôsobiť postupu absolutória orgánov Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje článok 209 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V záujme zabezpečenia koherentnosti 
môže Komisia rozhodnúť o vykonaní 
auditov uvedených v odseku 1 pre tých 
účastníkov, ktorí získali financovanie zo 
spoločného podniku IIL2.

2. V záujme zabezpečenia koherentnosti 
môže Komisia rozhodnúť o vykonaní 
auditov uvedených v odseku 1 pre tých 
účastníkov, ktorí získali financovanie zo 
spoločného podniku IIL2 alebo prispeli na 
činnosti ním financované.

Or. en

Odôvodnenie

Všetci partneri zúčastňujúci sa na výskumných a inovačných činnostiach podniku IIL by mali 
podliehať auditom.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) Komisii a Dvoru audítorov na 
vykonávanie takýchto auditov pri 
príjemcoch, ktorí zo spoločného podniku 
IIL2 získali financovanie, podľa ich 
príslušných kompetencií.

(b) Komisii a Dvoru audítorov na 
vykonávanie takýchto auditov pri 
účastníkoch výskumných a vývojových 
činností financovaných zo spoločného 
podniku IIL2 podľa ich príslušných 
kompetencií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada spoločného podniku IIL2 
môže prijať praktické opatrenia na 
uplatňovanie nariadenia (ES) 
č. 1049/2001.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

V nariadení (ES) č. 1049/2001 už sú stanovené opatrenia pre inštitúciu EÚ na zabezpečenie 
prístupu k dokumentom.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 17 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na akcie financované spoločným 
podnikom IIL2 sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) č. … [pravidlá účasti a šírenia 
v programe Horizont 2020]. V súlade 
s uvedeným nariadením sa spoločný 
podnik IIL2 považuje za financujúci orgán 
a poskytuje finančnú podporu nepriamym 
akciám, ako sú opísané v klauzule1 štatútu 
uvedeného v prílohe.

Na akcie financované spoločným 
podnikom IIL2 sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) č. … [pravidlá účasti a šírenia 
v programe Horizont 2020]. V súlade 
s uvedeným nariadením sa spoločný 
podnik IIL2 považuje za financujúci orgán 
a poskytuje finančnú podporu nepriamym 
akciám, ako sú opísané v klauzule 1 štatútu 
uvedeného v prílohe.

Odchýlky uvedené v článku 1 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. … [Pravidlá účasti 
a šírenia v programe Horizont 2020] sa 
uplatňujú dôsledne, aby bola všetkým 
účastníkom zaručená právna 
a procedurálna istota, aby sa umožnila čo 
najširšia účasť MSP a spoločností so 
strednou trhovou kapitalizáciou a aby sa 
zaistilo nestranné a spravodlivé 
zaobchádzanie s účastníkmi, pokiaľ ide 
o vlastníctvo a prístup k výsledkom 
získaným v rámci projektov IIL2.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa dôrazne podporuje myšlienku jediného súboru pravidiel – pravidiel účasti –
pre činnosti financované v rámci programu Horizont 2020 vrátane spoločných 
technologických iniciatív. Pokiaľ sú potrebné odchýlky od všeobecných pravidiel, ich rozsah 
by mal byť striktne obmedzený na minimum a malo by sa zaistiť, aby nevytvárali prekážky, 
ktoré by bránili v účasti akýmkoľvek subjektom schopným prispieť k dosahovaniu cieľov IIL2.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Akékoľvek nepoužité rozpočtové 
prostriedky podľa nariadenia (ES) 
č. 73/2008 sa prevedú na spoločný podnik 
IIL2.

5. Z nepoužitých rozpočtových 
prostriedkov podľa nariadenia (ES) č. 
73/2008 sa prevedú len prostriedky 
nevyhnutne potrebné na pokrytie 
administratívnych nákladov súvisiacich 
s výzvami na predloženie ponúk v rámci 
spoločného podniku IIL (IIL1).

Or. en

Odôvodnenie

Všetky nepoužité rozpočtové prostriedky zo spoločného podniku IIL1 okrem nevyhnutne 
potrebných administratívnych výdavkov na ukončenie podniku IIL1 by sa mali použiť na 
projekty 7. rámcového programu, napr. na podporu projektov na rezervnom zozname.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) mobilizovať zdroje verejného 
a súkromného sektora potrebné na 
dosiahnutie cieľov spoločného podniku 
IIL2;

(a) využívať súkromné investície 
a mobilizovať zdroje verejného 
a súkromného sektora potrebné na 
dosiahnutie cieľov spoločného podniku 
IIL2;

Or. en

Odôvodnenie

Keď sa umožní spojenie financovania z programu Horizont 2020 s inými verejnými zdrojmi 
financovania, očakáva sa, že spoločné technologické iniciatívy budú mať významný pákový 
efekt na súkromné investície a súvisiacu hospodársku činnosť.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) uskutočňovať pravidelné preskúmania 
a všetky potrebné úpravy strategického 
výskumného plánu spoločného podniku 
IIL2 z hľadiska vedeckého vývoja, ku 
ktorému dôjde počas vykonávania plánu;

(b) uskutočňovať pravidelné preskúmania 
a všetky potrebné úpravy strategického 
výskumného plánu spoločného podniku 
IIL2 z hľadiska vedeckého vývoja, ku 
ktorému dôjde počas vykonávania plánu, 
v konzultácii s vedeckou skupinou 
programu Horizont 2020 pre 
zdravotníctvo v súlade s článkom 12 ods. 2 
programu Horizont 2020;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže vedecká skupiny pre zdravotníctvo bude zodpovedná za zaistenie koherentnosti 
všetkých priorít vo výzve Zdravotníctvo, spravodajkyňa sa domnieva, že pre strategický 
výskumný plán spoločného podniku IIL2 budú prospešné rady tejto vedeckej skupiny.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) vytvoriť a rozvíjať úzku a dlhodobú 
spoluprácu medzi Úniou, ostatnými 
členmi, pridruženými partnermi 
a ostatnými zainteresovanými stranami, 
napríklad s inými odvetviami, regulačnými 
orgánmi, organizáciami pacientov, 
akademickými a klinickými strediskami, 
ako aj spoluprácu medzi priemyslom 
a akademickou obcou;

(c) vytvoriť a rozvíjať úzku a dlhodobú 
spoluprácu medzi Úniou, ostatnými 
členmi, pridruženými partnermi 
a ostatnými zainteresovanými stranami, 
napríklad s inými odvetviami, regulačnými 
orgánmi, nezávislými organizáciami 
pacientov, akademickými obcami, 
výskumnými organizáciami a klinickými 
strediskami, ako aj spoluprácu medzi 
priemyslom a akademickou obcou, pričom 
sa zaistí čo najširšia účasť 
z geografického hľadiska aj z hľadiska 
veľkosti účastníkov;

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že zapojenie širokého spektra zainteresovaných strán posilní 
výsledky a legitímnosť spoločného podniku IIL2.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) účinne podporovať výskum a inovácie 
v oblasti vied o živej prírode, a to najmä 
prostredníctvom grantov;

(e) účinne podporovať predkonkurenčný 
výskum a inovácie v oblasti vied o živej 
prírode, a to najmä prostredníctvom 
grantov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) vymedziť a realizovať ročný pracovný 
plán spoločného podniku IIL2, najmä 
prostredníctvom výziev na predkladanie 
návrhov;

(f) vymedziť a realizovať ročný pracovný 
plán spoločného podniku IIL2, najmä 
prostredníctvom otvorených súťažných 
výziev na predkladanie návrhov;

Or. en

Odôvodnenie

Všetky výzvy na predkladanie návrhov organizované spoločným podnikom IIL musia mať 
otvorený a súťažný charakter. Návrhy, ktoré sa budú financovať, sa musia vybrať 
predovšetkým na základe kritéria špičkovej vedeckej úrovne.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) iniciovať výzvy na predkladanie 
návrhov a všetky ďalšie postupy potrebné 
na financovanie, vyhodnocovať návrhy, 
poskytovať projektom financovanie podľa 

(g) iniciovať otvorené a súťažné výzvy na 
predkladanie návrhov a všetky ďalšie 
postupy potrebné na financovanie, 
vyhodnocovať návrhy, poskytovať 
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platných pravidiel a v rámci dostupných 
finančných prostriedkov;

projektom financovanie podľa platných 
pravidiel a v rámci dostupných finančných 
prostriedkov;

Or. en

Odôvodnenie

Všetky výzvy na predkladanie návrhov organizované spoločným podnikom IIL musia mať 
otvorený a súťažný charakter. Návrhy, ktoré sa budú financovať, sa musia vybrať 
predovšetkým na základe kritéria špičkovej vedeckej úrovne.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) uverejňovať informácie o projektoch 
vrátane mien účastníkov a výšky 
finančného príspevku spoločného 
podniku IIL2 na účastníka;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže ide o verejnú investíciu, spoločné technologické iniciatívy musia byť maximálne 
transparentné. Aby sa ocenila a potvrdila pridaná hodnota IIL2, je nutná transparentnosť vo 
všetkých financovaných projektoch.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) vykonávať činnosti v oblasti 
poskytovania informácií, komunikácie, 
využívania a šírenia uplatňovaním, mutatis 
mutandis, ustanovení článku 22 nariadenia 
(EÚ) č. […]/2013 [rámcový program
Horizont 2020];

(h) vykonávať činnosti v oblasti 
poskytovania informácií, komunikácie, 
využívania a šírenia uplatňovaním 
ustanovení článku 28 rámcového 
programu Horizont 2020;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) organizovať aspoň raz ročne stretnutie 
so záujmovými skupinami s cieľom 
zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť 
výskumných činností spoločného podniku 
IIL2 voči zainteresovaným stranám;

(i) organizovať aspoň raz ročne stretnutie 
so záujmovými skupinami prostredníctvom 
fóra zainteresovaných strán s cieľom 
zabezpečiť otvorenosť, transparentnosť
a zodpovedný charakter výskumných 
činností spoločného podniku IIL2 voči 
zainteresovaným stranám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) po prijatí týchto stanov na základe 
písomného súhlasu Európska federácia 
farmaceutického priemyslu 
a farmaceutických združení (ďalej len 
„EFPIA“).

(b) po prijatí tohto štatútu na základe
písomného súhlasu Európska federácia 
farmaceutického priemyslu 
a farmaceutických združení (ďalej len 
„EFPIA“), neziskové združenie založené 
podľa švajčiarskeho práva (registračné 
číslo 4749) so stálou organizačnou 
zložkou v Bruseli v Belgicku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia má 50 % hlasovacích práv. Hlas 
Komisie je nerozdeliteľný. Každý člen 

Komisia má 50 % všetkých hlasovacích 
práv. Hlas Komisie je nerozdeliteľný. 
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môže svoje hlasovacie práva prerozdeliť 
medzi svojimi zástupcami v správnej rade. 
Členovia vynaložia maximálne úsilie na 
dosiahnutie konsenzu. Ak sa nepodarí 
dosiahnuť konsenzus, správna rada prijíma 
rozhodnutia aspoň 75 % väčšinou všetkých 
hlasov vrátane hlasov tých členov, ktorí nie 
sú prítomní.

Každý člen môže svoje hlasovacie práva 
prerozdeliť medzi svojimi zástupcami 
v správnej rade. Členovia vynaložia 
maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. 
Ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus, 
správna rada prijíma rozhodnutia aspoň 
75 % väčšinou všetkých hlasov vrátane 
hlasov tých členov, ktorí nie sú prítomní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Predseda skupiny zástupcov štátov sa 
zúčastňuje zasadnutí správnej rady ako 
pozorovateľ.

Predseda skupiny zástupcov štátov sa 
zúčastňuje zasadnutí správnej rady ako 
pozorovateľ podieľa sa na jej 
rokovaniach, ale nemá hlasovacie právo.

Predseda vedeckého výboru má právo 
zúčastniť sa na zasadnutiach správnej 
rady a na jej rokovaniach, ale nemá 
hlasovacie právo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 6 – odsek 2 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Správna rada prijíma svoj vlastný rokovací 
poriadok.

Správna rada prijíma svoj vlastný rokovací 
poriadok a sprístupní ho verejnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) po konzultácii s vedeckým výborom 
a so skupinou zástupcov štátov prijíma 
ročný pracovný plán a príslušné odhady 
výdavkov navrhnuté výkonným riaditeľom 
v úzkej spolupráci s poradnými skupinami 
uvedenými v klauzule 7 ods. 2 písm. q);

(h) po konzultácii s vedeckým výborom, so 
skupinou zástupcov štátov a s vedeckou 
skupinou programu Horizont 2020 pre 
zdravotníctvo prijíma ročný pracovný plán 
a príslušné odhady výdavkov navrhnuté 
výkonným riaditeľom v úzkej spolupráci 
s poradnými skupinami uvedenými 
v klauzule 7 ods. 2 písm. q);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – odsek 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(m) schvaľuje zoznam návrhov vybratých 
na financovanie;

(m) schvaľuje zoznam návrhov a ponúk
vybratých na financovanie na základe 
klasifikačného zoznamu vytvoreného 
výborom nezávislých expertov v súlade 
s článkom 40 nariadenia č. …/2013 
[Pravidlá účasti a šírenia v programe 
Horizont 2020];

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 37 Pravidiel účasti v programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 7 – odsek 2 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(q) podľa potreby zriaďuje poradné (q) podľa potreby prostredníctvom 
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skupiny dopĺňajúce orgány spoločného 
podniku IIL2;

otvorených výziev zriaďuje poradné 
skupiny dopĺňajúce orgány spoločného 
podniku IIL2;

Or. en

Odôvodnenie

Zriaďovanie doplňujúcich poradných skupín a menovanie ich členov sa musí vykonávať 
maximálne transparentne a podľa objektívnych kritérií.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 9 – odsek 4 – písmeno ka (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ka) vykonáva a sleduje včasné plnenie 
odporúčaní vydaných na základe 
konečného hodnotenia spoločného 
podniku IIL, priebežného hodnotenia 
spoločného podniku IIL2 a akýchkoľvek 
iných relevantných hodnotení činností 
spoločného podniku IIL2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vedecký výbor sa skladá najviac zo 
siedmich členov, ktorí sa vymenúvajú na 
obnoviteľné ročné obdobie. Výbor si 
spomedzi svojich členov zvolí predsedu na 
jeden rok.

1. Vedecký výbor sa skladá najviac z 15
členov, ktorí sa vymenúvajú na 
obnoviteľné dvojročné obdobie. Výbor si 
spomedzi svojich členov zvolí predsedu na 
jeden rok. Jeho zloženie odráža rodovú 
rovnosť v súlade s článkom 16 rámcového 
programu Horizont 2020.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade osobitných ad hoc úloh môžu 
byť vymenovaní ďalší experti, a to na 
obmedzené časové obdobie.

V prípade osobitných ad hoc úloh môžu 
byť na obmedzené časové obdobie 
vymenovaní ďalší experti, a to rovnakým 
postupom výberu ako v prípade stálych 
členov vedeckého výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Správna rada stanovuje špecifické 
kritériá a výberový proces pre zloženie 
vedeckého výboru a vymenúva jeho 
členov. Správna rada zohľadňuje
potenciálnych kandidátov, ktorých navrhne 
skupina zástupcov členských štátov IIL2.

3. Správna rada stanovuje špecifické 
kritériá a výberový proces pre zloženie 
vedeckého výboru a vymenúva jeho 
členov. Správna rada vymenúva svojich 
členov spomedzi potenciálnych 
kandidátov, ktorých navrhne skupina 
zástupcov členských štátov IIL2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) poskytuje poradenstvo v súvislosti 
s vedeckými prioritami, ktoré je potrebné 
riešiť v rámci ročného pracovného plánu;

(a) poskytuje poradenstvo v súvislosti 
s vedeckými prioritami, ktoré je potrebné 
riešiť v rámci ročného pracovného plánu, 
vrátane navrhovania textov výziev;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 4 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) poskytuje poradenstvo v súvislosti 
s vedeckými prioritami zahrnutými do 
strategického výskumného plánu 
v koordinácii s vedeckou skupinou 
programu Horizont 2020 pre 
zdravotníctvo;

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že by sa malo zaistiť lepšie vedecké riadenie, keďže sa zdá, že 
úloha vedeckého výboru sa od revízie strategického výskumného plánu IIL v rokoch 2010 –
2011 oslabila.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vedecký výbor zasadá minimálne raz
ročne. Zasadnutia zvoláva jeho predseda.

5. Vedecký výbor zasadá minimálne 
dvakrát ročne. Zasadnutia zvoláva jeho 
predseda.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Vedecký výbor môže z vlastnej 
iniciatívy vydať pre spoločný podnik IIL2 
odporúčania týkajúce sa technických, 
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manažérskych a vedeckých záležitostí.
Spoločný podnik IIL2 informujte vedecký 
výbor o realizácii týchto odporúčaní 
s uvedením dôvodov v prípade, že 
odporúčania nevykoná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Vedecký výbor prijme svoj rokovací 
poriadok.

7. Vedecký výbor prijme svoj rokovací 
poriadok a sprístupní ho verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Skupina zástupcov štátov zasadá 
minimálne raz ročne. Zasadnutia zvoláva 
jej predseda. Na zasadnutiach sa zúčastňuje 
predseda správnej rady a výkonný riaditeľ, 
prípadne ich zástupcovia.

2. Skupina zástupcov štátov zasadá 
minimálne dvakrát ročne. Zasadnutia 
zvoláva jej predseda. Na zasadnutiach sa 
zúčastňuje predseda správnej rady 
a výkonný riaditeľ, prípadne ich 
zástupcovia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – odsek 3 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) pokrok pri plnení programu 
a dosahovaní cieľov spoločného podniku 
IIL2;

(a) pokrok pri plnení programu 
a dosahovaní cieľov spoločného podniku 
IIL2 vrátane procesu hodnotenia výziev 
a návrhov a ich výsledku, a to na rovnakej 
úrovni komplexnosti a podrobnosti ako 
v prípade hodnotenia predkladaného 
programovému výboru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) prepojenie na rámcový program
Horizont 2020;

(c) súlad s rámcovým programom
Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) ročné pracovné plány; (d) ročné pracovné plány vrátane 
navrhovania textov výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – odsek 3 – písmeno da (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) vhodnosť zahrnutia danej výskumnej 
priority spoločného podniku IIL2 do 
pravidelných výziev v rámcovom 
programe Horizont 2020 s cieľom 
rozvinúť nové synergie s výskumnými 
a vývojovými činnosťami strategického 
významu;

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 19 rámcového nariadenia o programe Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Skupina zástupcov štátov prijme svoj 
rokovací poriadok.

6. Skupina zástupcov štátov prijme svoj 
rokovací poriadok a sprístupní ho 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 18a (nová) 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

18a – Ukazovatele
Ukazovatele výkonnosti na posúdenie pokroku pri plnení cieľov uvedených v článku 2 sú:
Vedecký a technologický pokrok
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Ukazovateľ Cieľ
Monitorovanie 
dosahovania cieľov 
spoločného podniku 
(SP)

Monitorovanie 
dosahovania konkrétnych 
cieľov

Pozri oddiel 3.2 správy 
o posúdení vplyvu

Počet zriadených sietí pre 
otvorenú inováciu

tri siete pre otvorenú 
inováciu medzi rôznymi 
sektormi priemyslu a dve 
siete pre klinické skúšanie

Počet vytvorení 
strategických plánov nad 
rámec SP

Vytvorenie strategických 
plánov v troch oblastiach 
výskumu, ktoré sú 
vymedzené v konkrétnych 
cieľoch v oddiele 3.2

Počet zriadených 
partnerstiev

Partnerstvá v 16 oblastiach 
výskumu, ktoré sú 
vymedzené v konkrétnych 
cieľoch v oddiele 3.2

Monitorovanie 
realizácie 
strategického 
výskumného plánu

Počet informačných miest 
analyzovaných s cieľom 
vytvoriť správnu 
molekulárnu taxonómiu 
choroby

5 miliónov informačných 
miest

Počet zaradených chorôb štyri oblasti chorôb
Počet skúšaní 
analyzovaných s cieľom 
získať poznatky 
z negatívnych výsledkov

125 skúšaní

Úroveň zohľadňovania 
cieľov politiky v oblasti 
zdravia, demografických 
zmien a blahobytu

Strategický výskumný plán 
musí riešiť body 1.1.2, 
1.2.2, časti bodov 1.2.3 
a 1.3.1 čiastočného 
všeobecného smerovania 
rámcového programu 
Horizont 2020

Monitorovanie činností spoločného podniku (SP)
Výber projektov 
a prideľovanie 
finančných 
prostriedkov

Lehota na udelenie grantu 270 dní

Lehota na vyplatenie 
finančných prostriedkov

30 dní

Úroveň dodržiavania Rozpočet bol vyčlenený 
a výzvy boli náležite 
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časového harmonogramu zverejnené
Úroveň účasti MSP 
a prínosy

Od začiatku je 20 % 
financovania IIL2 
určených pre MSP, prínosy 
pre MSP sa monitorujú od 
druhého roku: minimálne 
70 % respondentov z MSP 
uviedlo, že pociťujú prínos 
odborných poznatkov 
z priemyslu a/alebo od 
akademických partnerov; 
80 % MSP uviedlo, že bez 
podpory z IIL2 by sa im 
ciele nepodarilo dosiahnuť.

Efektívnosť 
výskumného 
programu

Počet publikácií V priemere 20 publikácií 
z financovania vo výške 
10 miliónov EUR

Faktor vplyvu časopisov, 
v ktorých sa publikujú 
články

Priemerný faktor vplyvu 
10 % nad úrovňou 
priemeru EÚ

Vplyv publikácií Citácie 20 % nad úrovňou 
priemeru pre publikácie EÚ

Počet patentov V priemere dve patentové 
prihlášky z financovania vo 
výške 10 miliónov EUR

Intenzita výskumu a vývoja Percentuálna medziročná 
zmena podielu ročných 
výdavkov na výskum a vývoj 
vzhľadom na celkové 
výdavky podnikov EFPIA

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že ustanovenia týkajúce sa využívania súkromných investícií by 
sa mali viac zvýrazniť a zviditeľniť. Preto bol zavedený nový ukazovateľ intenzity výskumu 
a vývoja pre podniky patriace do EFPIA, ktoré sú spolučlenmi spoločného podniku IIL.



PE523.015v01-00 36/38 PR\1009315SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Iniciatíva pre inovačné lieky 2 (IIL2) je nástupníckym projektom spoločnej technologickej 
iniciatívy IIL1 spustenej v rámci 7. rámcového programu, ale s iným rozsahom: hlavná 
pozornosť sa presunie od predkonkurenčného biomedicínskeho výskumu na verejné zdravie. 
Tým sa agenda IIL2 rozšíri na celý cyklus inovácií, pribudnú aj iné vedy o živej prírode 
a okrem výskumu bude súčasťou aj komercializácia a inovatívne lieky.

Ako sa konštatujte v druhej predbežnej správe o IIL1, dochádzalo k procesu získavania 
poznatkov, ktorý je prirodzený pre každý nový podnik a ktorý našiel svoje pokračovanie 
v predloženom návrhu. Spravodajkyňa sa však domnieva, že v niektorých otázkach stále 
existuje priestor na zlepšenie. Ide najmä o tieto oblasti:

Lepšie zosúladenie s programom Horizont 2020;

Transparentnejšia a zodpovednejšia a štruktúra riadenia umožňujúca širšiu účasť;

Silnejšie vedecké riadenie.

Zosúladenie s programom Horizont 2020 

Počas rokovaní o balíku Horizont 2020 Európsky parlament prijal odporúčania skupiny 
expertov týkajúce sa priebežného hodnotenia 7. rámcového programu a následne 
vypracovanej správy o audite EP, ktoré vyzývali na prijatie jednotného súboru pravidiel pre 
celý program pri súčasnom zaistení tematickej súdržnosti s jasnou európskou pridanou 
hodnotou vo všetkých nástrojoch. Keďže spoločné technologické iniciatívy vyvolali osobitné 
obavy, Európsky parlament vynaložil veľké úsilie na zaručenie toho, aby bol tento nástroj 
v riadnom súlade s uvedenými zásadami.

Článok 19 nariadenia o rámcovom programe posilňuje kritériá na identifikáciu aj riadenie 
tohto nástroja s osobitným dôrazom na (i) preukázanú pridanú hodnotu nástroja, (ii) 
stanovenie jasných a merateľných a cieľov v oblasti spoloč e n s k é h o  prínosu 
a konkurencieschopnosti, (iii) vyvážené príspevky zo súkromného sektora vzhľadom na 
prostriedky z rozpočtu EÚ, (iv) dodržiavanie pravidiel účasti, (v) komplementárnosť voči 
iným častiam programu Horizont 2020, (vi) zapojenie všetkých zainteresovaných partnerov 
z celého hodnotového reťazca a (vi) preukázanie otvoreného a transparentného systému 
riadenia umožňujúceho širokú účasť. 

Článok 26 nariadenia o rámcovom programe požaduje dôkladnú analýzu spoločných 
technologických iniciatív v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 okrem 
iného vrátane analýzy ich otvorenosti, transparentnosti a účinnosti.

Ďalej sú z nariadenia o rámcovom programe Horizont 2020 do predloženého nariadenia 
začlenené tieto ustanovenia:

 Väčšie zapojenie MSP (pozri čl. 18 rámcového programu H2020) so 
zohľadnením výsledkov dotazníka pre účastníkov projektu IIL, ktoré ukázali, 
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že záujem odvetvia a akademickej obce o poskytovanie poznatkov MSP je 
veľmi nízky;

 Koordinácia s vedeckou skupinou programu Horizont 2020 pre zdravotníctvo 
(pozri čl. 12 rámcového programu H2020);

 Explicitný súlad so všeobecnými zásadami programu Horizont 2020, ako je 
zásada otvoreného prístupu a rodovej rovnosti (pozri čl. 15 a 15b rámcového 
programu H2020);

 Zaistenie toho, že oblasti kryté verejno-súkromnými partnerstvami nebudú 
automaticky vylúčené z pracovných programov, keďže majú byť doplnením, 
a nie náhradou bežných projektov nadnárodnej spolupráce (pozri čl. 19 
rámcového programu H2020).

 Zahrnutie vývoja liekov na zanedbávané choroby a choroby súvisiace 
s chudobou (pozri prílohu k rámcovému programu H2020, výzva 
Zdravotníctvo)

Rozpočet

Napriek opakovanému odporúčaniu Európskeho parlamentu prideliť na program Horizont 
2020 100 miliárd eur sa Rada rozhodla znížiť sumu navrhovanú Komisiou o 12,5 %. Toto 
rozhodnutie spolu so skutočnosťou, že podľa správy p. Rieru o rámcovom programe Horizont 
2020 majú ťažiskom programu zostať nadnárodné stredne veľké projekty spolupráce v oblasti 
výskumu a vývoja, podnietilo spravodajkyňu k zníženiu rozpočtových prostriedkov na 
spoločný podnik (SP) IIL2 o rovnaké percento, ako bolo znížené celkové finančné krytie 
programu Horizont 2020 vo VFR.

Spravodajkyňa taktiež navrhuje obmedziť prevod nepoužitých rozpočtových prostriedkov SP 
IIL1 do SP IIL2 na administratívne náklady súvisiace s riadením pokračujúcich projektov 
IIL1. Zvyšné nepoužité rozpočtové prostriedky by sa mali previesť do pravidelných výziev 7. 
rámcového programu (napr. na financovanie vysokokvalitných projektov, ktoré sú 
v súčasnosti na rezervnom zozname).

Pokiaľ ide o využívanie súkromných investícií, spravodajkyňa sa domnieva, že ustanovenia 
týkajúce sa nepeňažných príspevkov z odvetvia by sa mali viac zvýrazniť a zviditeľniť. Preto 
bol zavedený nový ukazovateľ intenzity výskumu a vývoja a bola posilnená povinnosť 
rozšírenia auditov ex-post aj na nepeňažné príspevky. 

Zásady ochrany duševného vlastníctva

Ako ukázali výsledky verejnej konzultácie o plánoch verejno-súkromných partnerstiev vo 
výskume a inováciách v oblasti vied o živej prírode v rámci programu Horizont 2020 a tiež 
obe priebežné hodnotenia SP ILL, medzi zainteresovanými stranami pretrvávajú vážne obavy 
v súvislosti so zásadami ochrany duševného vlastníctva v SP IIL. Ako už bolo uvedené, 
Európsky parlament sa dôrazne zastal dôsledného dodržiavania pravidiel účasti, a preto 
naliehavo vyzýva členov SP ILL, aby prijali prístup, ktorý:

 nevytvára prekážky, ktoré by mohli brániť kvalitným MSP, univerzitám 
a výskumným organizáciám, ako aj organizáciám pacientov v účasti v IIL; 

 zaistí spravodlivé rozdelenie práv;
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 od začiatku zabezpečí právnu istotu.

Ak by boli nevyhnutné odchýlky delegovaného aktu od pravidiel účasti, Parlament bude 
starostlivo monitorovať, či sú v súlade s uvedenými zásadami a či nevytvárajú dojem 
nerovnováhy medzi účastníkmi.

Posilnené vedecké riadenie

Zainteresované strany ďalej vo svojich reakciách v rámci uvedenej verejnej konzultácie 
opakovanie kritizovali nedostatočné zapojenie výskumnej komunity do prípravy strategických 
výskumných plánov. 

Je taktiež potrebné zabezpečiť, aby výskumné témy zodpovedali reálnemu záujmu verejnosti 
a neboli vnímané ako nástroj umožňujúci narušenie trhu. Preto sa spravodajkyňa domnieva, 
že je mimoriadne dôležité, aby bol vedecký výbor nielen konsolidovaný ako základný subjekt 
SP IIL, ale aby sa jeho úloha rozšírila s cieľom zaistiť jeho aktívnu účasť na stanovovaní 
vedeckých priorít, ktoré sa zahrnú do strategického výskumného plánu.

Na druhej strane by sa v rámci výzvy Zdravotníctvo mala zaistiť vyššia úroveň súdržnosti 
a strategického plánovania prostredníctvom zapojenia vedeckej skupiny programu Horizont 
2020 pre zdravotníctvo.

Transparentnejšie a zodpovednejšie riadenie

Posledný súbor pozmeňujúcich návrhov sa predkladá s cieľom posilniť transparentnosť 
a zodpovedný charakter štruktúry riadenia a rozhodovacích procesov SP IIL, potvrdiť tak 
legitímnosť tohto spoločného podniku a zaistiť, aby všetky subjekty mali potrebné prostriedky 
na plnenie svojich zodpovedností v tomto obzvlášť citlivom sektore, kde musia byť hlavnou 
silou všetkých činností IIL potreby vo verejnom záujme.


